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ΠΩΣ Η ΛΕΞΙΣ Μμα ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ 
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Κατά την περί τά -θέματα ασχολίαν μου μου ΙγενΑΊ^Οη ή απορία πό-θεν 
ή λέξις ελαβε τ-ην σημασίαν τής στρατιωτικής επαρχίας, την οποίαν εχει 
κατά τούς μετά τον Ηράκλειον χρόνους. 

'Ως γνωστόν, ή λέξις παράγεται από τού ρήματος τί-θημι καΐ σημαίνει 
το τιθέμενον, τό τοποθετούμενον. Εις τά λεξικά τής αρχαίας Ιλληνικής ώς 
σημασίαι αυτού αναγράφονται αί Ιξής ; 1) Τό κατατι-Οέμενον προς φύλαξιν. 

2) Σωρός. 3) Θήκη. 4) 'Ωροσκόπιον. 5) Τόπος ταφής. 6) Τό τι-θέμενον ώς 
επα-θλον. 7) Τό τιθέμενον πρός συζήτησιν ·?] όμιλίαν. 8) Τό κα-θ* ύπό·θεσιν 
τι-θέμενον. 9) Τό -θέμα τής λέξεως. 10) Εΐδος συλλογισμού των Στωϊκών καΐ 
11) έ'ν τινι Ιπιγραφή ή λέξις φαίνεται νά σημαίνη τον τόπον, εις δν κα-θωρί- 
σ-θησαν ώρισμένοι άγροί δι’ ώρισμένους άνθρώπους. Κατά τον εκδότην τής 
επιγραφής: Ιοΰο Βΐη^ιιΙί α^η 8ίη^αΗ$ Ηοηύηί^ιιβ αάείφιαΗ $ίίί 

(ηβηηί». 

Έξ δλων τούτων των σημασιών νομίζω δ'τι είναι πολύ δύσκολον νά 
προέκυ-ιμεν ή βυζαντινή σημασία τής λέξεως, ή οποία, ώς γνωστόν, δηλοΐ 
δτέ μεν τάς στρατιωτικός επαρχίας, δτέ δέ και αύτάς ταύτας τάς στρατιωτι¬ 

κός μονάδας, τάς Ιγκατεστημένας είς αύτάς. Ή μόνη ϊσως σημασία, έκ τής 
οποίας θά ήδΰνατο νά όρμηθή ή βυζαντινή, είναι ή τε?Λυταία, ή δηλούσα 
οπωσδήποτε τόπον. Τήν σημασίαν ταύτην άναγράφει άορίστως καΐ ό *Ησύ- 

χιος ερμηνεύων τήν λέξιν θέμα: τόπος, στάσις, μνήμα». Αλλά και 
αυτή είναι καθ’ εαυτήν άρκετά άσαφής καΐ προβ?^ηματική. 

Υπάρχει δμως και μία βυζαντινή σημασία τής ^ξεως τίϋημι, ή όποια 
εμεινεν απαρατήρητος, εκ τής οποίας θά ήδΰνατο ίσως νά εύρεθ-ή ό δρόμος 
τής έξελίςεως μέχρι τού στρατιωτικού σώματος και τής στρατιωτικής περιοχής. 

Εις τά Θαύματα τού'Αγίου Δημητρίου (ΡΟ, 117, στ. 1373) γράφεται : 
«Ό αυτός Μαύρος πνρετφ γαλεπωτάτω Ιχ τής άΰνμίας περιπεοών κατ έ- 

·&ηκεν επί κλίνης έπΙ πλείονας ημέρας». Εις τήν φράσιν ταύτην τό ρήμα 
κατέϋ^εικεν προδήλως σημαίνει δ,τι καΐ τό κατεκλίΌ-η, έκοιτάοϋτ] έπΙ κλίνης, 

έπεσε ή έπλάγιασε στο κρεββάτι, δπως θά έλέγομεν σήμερον. Μέ παρομοίαν 
σημασίαν άπαντρ καΐ εις συναξάριον τού Ζ' αΙώνος, δημοσιευθέν υπό τού 
Παπαδοπούλου—Κεραμέως εις τά ΥαΓΐ» Οτεεοα δαοτα : «Ό ονν 
Πέτρος... μετά τό πληρώσαι τήν πάννυχον. νμνφδίαν ε·θ·ηκεν εαυτόν 
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πλησίον αυτόν καί άπεκοιμήϋη». Τό έ'ΰηκεν εαυτόν σημαίνει κ,ατέκλινεν 
εαυτόν, έπλΑγιαοεν ή έπεσεν επ'ι τής κλίνης. 

'Η σημασία αυτή τού τίθημι, έξ οΰ τό νεώτερον ϋέτω, άπαντα καΐ 
σιμιερον εις τήν Κρήτην και τήν Δωδεκάνησον, δπου ακριβώς τό ρήμα τούτο 
σημαίνει δ,τι είς τάς άλλας διαΡιέκτους τό πλ,αγιάζω, δηλ. κ,ατακλίνομαι, τό 
δέ παραγωγόν ^εσά σημαίνει τό μέρος, δπου κατακλίνεταί τις, δηλ. τήν κλί~ 

νην, τήν κοίτην. Έν Άδριανουπόλει ή ?νέξις ^έσι δηλοι τήν παστάδα. Παρα¬ 

γωγόν ϋέμα, σημαίνον τήν κλίνην, καθ’ δσον γνωρίζω, μέχρι σήμερον δεν 
έσημειοόθη, δεν είναι δμως καθόλου άπίθανον νά εύρεθή κάπου, όπως δεν 
είναι άπίθανον νά υπήρχε και πα?ιαιότερον. Κατά ταύτα ή λέΗις '&έμα, δπως 
ακριβώς ή Ρώςις στρώμα, Ιδήλωσε κατά τούς βυζαντινούς χρόλ'ους τον τόπον, 

δπου κατακλίνεταί τις, δπου κοιτάζεται. 
Εντεύθεν ή έξέλιξις τής στρατιωτικής σημασίας τής λέξεως είναι πλέον, 

νομίζω, προφανής. Καθ’ ον δηλ. τρόπον ή λέξις κοίτη εις τήν κοινήν άρχι- 

κώς μέν έδήλου τον τόπον, δπου κοιτάζεται τις, δπου κοιμάται, κατόπιν δέ 
έδήλωσε καΐ τον στρατιωτικόν σταθμόν, οΐον ή κοίτη των φνλακιτοίν, κατά 
τον αυτόν τρόπον ή /ώςις ΰ-έμα Ιδήλωσε τό κατάλυμα τών στρατιωτών, τόν 
στρατώνα, έπειτα δέ και αυτό τό σώμα. 

*Η ?ιέξις έλέμα ώς Ισοδύναμος μέ τήν λέξιν τάγμα άπαντά εις τό λεγόμε¬ 

νον Στρατηγικόν τού Μαυρίκιου, άλλ’ήδη ΰπό τού παλαιού εκδότου δοΙιείΟΓ 
διωρθώθη είς τάγμα, είς'τήν διόρθωσιν δ* ένέμεινε καΐ 6 Υδη, φρονών δη 
κατά τούς χρόνους τής συγγραφής τού τακτικού ή ίνέξίς ϋέμα ήτο άγνωστος. 

Έ διόρθωσις φαίλΐται εύλογος, άλλά δεν είναι άσφαλής. Διότι είς τό Στρα¬ 

τηγικόν ή /,£ξι.ς ΰ·έμα δεν δηλοϊ τήν στρατιωτικήν έπαρχίαν, ούτε κάν τό έν 
αύτ-ή εδρεΰον μέγα στρατιωτικόν σώμα, άλλ’ άπλώς μικράν ύποδιαίρεσιν, τό 
τάγμα -ή καί τι μικρότερον. Δυσκόλως δέ δικαιολογείται ή άντικατάστασις 
τής λέξεως τάγμα διά τής λέξεως '&έμα υπό τών άντιγραφέων.· Δυστυχώς 
όμφότεροι ο! εκδόται δεν παρέχουν είς τό σημεϊον τούτο τά στοιχεία τής 
χειρογράφου παραδόσεως, ώστε νά δυνηθή τις \’ά κρίνη, εάν όρθώς ή Ισφαλ- 

μένως έγένετο ή διόρθωσις. 

Παρομοία υπήρξε καΐ ή έξέλιξις τής σημασίας τής αρχαίας στρατιωτι¬ 

κής λέξεως λόχος, ήτις έκ τού λέγομαι παραγομιένη έδήλωσεν άρχικώς τόν 
τόπον τής ένέδρας, δπου φυσικά οί άνδρες έπρεπε νά είναι κατακεκλιμένοι, 
διά νά μή είναι ορατοί, κατόπιν δέ προσέλαβε τήν σημασίαν τού γνωστού 
στρατιωτικού σοίμ^τος. Τό ίδιον συνέβη καί μέ τάς ?ι.ατινικάς λέξεις οοΚοτδ, 
βχοιώίχ, βοηίΐίΐ^οτηΐΐίΐη κλπ. 

'Ως τεκμήριον τής πιθανότητας τών. ανωτέρω σκέ-ψεων δύνανται, νομίζω, 

νά χρησιμεύσουν και τά ακόλουθα. Τά παλαιότερα θέματα, οΐον τό τού 
Όιρικίου, τό τών Βουκελλαρίων, τό τών 'Ικανάτων, ώς γνωστόν, δεν ονο¬ 

μάζονται από τής γεωγραφικής περιφερείας, δπου έξετείνοντο, δπως τά νεώ- 
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τεοα, οΐον θέμα Μακεδονίας, Θράκης, Καππαδοκίας κλπ., ά?Λ’ από των 

στρατιωτικών σωμάτων, τά όποια ησαν εγκατεστημένα εις αυτά, δηλ. ^έμα 
τον δψικίου, '&έμα των βουκελλαρίων, ύέμα των Ικανάτων, άοκετά δέ βρα- 

δυτερον εΡιέχθησαν κατ’ ονομαστικήν, οΐον παρά Κωνσταντίνφ τφ Πορφυ- 

ρογεννητφ το "Οψίκιον, ϋέμα το "Οητίματον και εΧ τι παρόμοιον. 

Κατ’ αυτά ελέχθησαν κατά γενικήν και τά συγχρόνως ή εΰθυς κατόπιν σχη- 

ματισθέντα θέματα, οιον ΰέμα των Θρψκηοίων, των * Ανατολικών, των 

Άρμενιάκων, των Παψλαγόνων, των Κιβνρραιοηών καΐ ει τι ά?^Λ, και βρα- 

δυτερον κατ’ δλ'ομαστικήν, οΓον θέμα τό Θρακ-ησιον, τό ^Ανατολικόν, τό 

’Αρμενιακδν κτλ. Κατ’ άρχάς δηλονότι Μμα τον δψικίου εκαλείτο πιθανώ- 

τατα εν Κωνσταντινουπόλει ό τόπος, ό στρατών, δπου διέμενεν ή στρατιω¬ 

τική ακολουθία τοϋ βασιλέως, δηλ. τό όψίκιον, μετεφερθη δέ κατόπιν τό 

όνομα εις τήν Βιθυνίαν, όταν καθωρίσθη αϋτη ώς τόπος διαμονής των άπο- 

τελοΰντων τό οτΐιίκιον. 

’ Ας μοί έπιτραπη δ’ εις τό σημεΐον αθτό νά κάμω και μίαν ύπόθεσιν. 

Έν τοΐς πρακτικοϊς τής Τ' ΟΙκουμενικής Συνόδου του 680 μεταξύ των 

παραστάντων είς αύτήν στρατιωτικών άναςχρεται καΐ «βεόόωρος ένδοξότα- 

τος άπό ύπάτων πατρίκιος, κόμης του βαοιλικοΰ δψικίου και Υποστράτη¬ 

γος Θρφκης», δπερ δηλοΐ ότι ό κόμης τον δψικίου είχε συγχρόνως ΰπό τάς 

διαταγάς του καΐ τά στρατεύματα τής Θράκης μέ τον τίτλον τού ΰποστρατή- 

γου. Τό πράγμα συμφωνεί και προς τάς πληροφορίας τού Πορφυρογέννη¬ 

του, κατά τάς όποιας «τό τής Θράκης ΰ^έμα Υπό τον βασιλέα [Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως έτέτακτο και είς Υπουργίαν αΥτον [χρημάτιζε καΐ οΥδέπω τις 

στρατηγός ήν έν αντφ». 'Ότε λοιπόν τό βασιλικόν όψίκιον μετετέθη είς τήν 

Βιθυνίαν, όπως πιστεύω κατά τό 688, ΰπό τού Ιουστινιανού τού Β', δστις 

ίδρυσε τό εκ Σλάβων άποτελούμενον σώμα, τόν περιούσιον, όπως τόν άπε- 

κά?.6σε, λαόν, μετετέθησαν τότε και τά ΰπό τόν κόμητα τού δψικίου ΰπηρε- 

τούντα θρρκικά στρατεύματα είς τήν γειτνιάζουσαν πρός τήν Βιθυνίαν 

Λυδίαν, εξ ών έλαβε τό όνομα τό ΰέμα των Θρρκησίων, διότι βέβαια οί 

αΐτιολογι,κοΐ μύθοι τού Πορφυρογέννητου περί τού ονόματος τού θέματος 
τούτου δεν δύνανται νά είναι πιστευτοί. 

Αναγνωρίζω ότι αΐ σκέψεις, τάς οποίας εξέθεσα, δεν είναι άναντιρρή- 

τως άποδεδειγμέναι. Εις τήν παράδοσιν υπάρχουν κενά και δπου αί πηγαΙ 

σιωπούν είναι φυσικόν νά κινώμεθα είς τό επισφαλές έδαφος των υποθέσεων 

καΐ πιθανοτήτων. Ελπίζω όμως ότι αί ύποθέσεις, τάς οποίας έκαμα, είναι 

τουλάχιστον πιθαναΙ και δύνανται νά δώσουν αφορμήν εις εϊδικωτέρους και 

σοφωτερους εμού περί τά βυζαντινά πράγματα πρός περαιτέρω έρευναν. 

2ΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΜΝΕΙΑΝ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ 
ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙΣ ΠΗΓΑΙΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

Τό όνομα Αλβανία εμφανίζεται, ώς γνωστόν, τό πρώτον παρά τφ γνω· 

στφ γεωγράφφ τού β' μ.Χ. αιώνος Πτολεμαίο;)*. Οΰτος, γράφων περί τής 

Ιλλυρίας, ώς χώρας άνηκούσης εις τήν ρωμαϊκήν επαρχίαν τής Μακεδονίας 

άναςίέρει τό πρώτον τούς Αλβανούς καΐ «’Άλβανον πόλιν», ής τά ερεί- 

.πια, κατά τόν ΗΜαη’, σφζονται παρά τήν Κρόϊαν, ονομαζόμενα ένδεικτικώς 

"Αρμπουνα. 

Τί κρατούσα γνοόμη ^ είναι, ότι τό όνομα εξαφανίζεται επί πολλούς 

αΙώνας διά νά έμφανισθή κατά τά μέσα τού ια' καΐ άρχάς τού ιβ' αΙώνος, 

* Γεωγραφικής ύφηγήσεως Γ' κεφάλαιον, 3, 12, ποράγραφ. 20, έκδ. ΙΜύΙ- 

1 ς Γ, αελ. 505-506: 17. Πάλας 6έ ιίοιν έν τ;; ΜακαόονΙί^ μβαογειοι αί8ε. ΤαυλαντΙων 
"Αρνιαοα. 18. Έλιμιωτών Έλιμία. 19. 'Ορεατίβος ΆμαντΙα. 20. Αλβανών 'Αλβανάπο- 

λις κλπ. (Πλείονα παρά Φουρίκη, έν Άθην^, 1931, σ. 3 Ι|.). 

* "Ιδε τά όρια της Μακεδονίας παρά Σίτράβωνι καΐ είς τήν έμήν Έχκλ, 'Ιστο- 

ρίαν τής Ελλάδος, τόμ. Α’, σελ. 201 -202. 

^ ΑΙΙί&ηίδοΙκϊ δίχιάίεη, ^βη& 1854. 'Ο Κων. είς μελέτην του υπό τόν τί¬ 

τλον ΑΐΙιβηΙβη ΐη ά.6Γ ν€Γ§&π§6ηΗ6ΪΙ, δημοσιευθ-εΐσαν είς τάς ΙΙΙγτϊδοΙι - Α15&ηΪ8θ1ΐ6 

ΡθΓ3θΙιυηβ€π τοϋ I,. ν. ΤΙιε,Πόοζγ, I, Μαποΐιεη από Ιν€ΐρζΐ§ 1916, σελ. 66, παρα- 

•πιρεϊ, δτι τό δνομα των Αλβανών, των άναφερομενων ·&πό τοϋ Πτολεμαίου, ένεκα 
τής στραηιγικής σπουδαιότητος των δυσπρόσιτων έγκατοστάσεών των, μετεφερθη 
έφ’ δλων των υπολειμμάτων των Παλαιών Ιλλυριών. *Η χώρα ή περί τήν Κρόϊαν 
και τό Έλβασάν καλείται από τοϋ ια' μέχρι τοϋ ιε' αΙώνος παρά τοΐς Βυζαντινοϊς 
Άρβανον ή "Αλβανόν, λατινιστί Ατθ&ηιιπι, άρχαιοσερβιστί Κ&θδπ. Τόν λαόν 
(«νόμαζέ τις, μέ σταθεράν εναλλαγήν μεταξύ τοϋ λ καΐ ρ, ελληνιστί Αλβανοί ή 
Άρβανοί, ή Άλβανΐται ή Άρβανϊτσι, λατινιστί ΑΓΐ)3.η6η363 ή ΑΙθ&πεηβεΒ. Άπό 
τόν λατινικόν ή ρωμανικόν τύπον προήλθε καΐ τό σλαβικόν Ατδ&η&εί, έκ δέ 
τοϋ νεοελληνικοΰ, οΐ Αρβανίτες, τελικώς τό τουρκικόν Αηιαηί. ΟΙ Αλβανοί καλοϋ- 

σιν εαυτούς Ατίοετ ή Ανδεη. Νεώτερον είναι τό ονομα δοΙιΙίίρεί&Γεη (κατά τόν 0· 

Μεγετ άτιό τό λατ. εχείρίο = άκούω, μανθάνω), οπερ είναι άγνωστον εις τούς είς 
τήν Ελλάδα Αλβανούς εποίκους τοϋ ιε' αιώνος. 'Η γλώσσα διαιρείται εις δύο πολύ 
διαφερούσας διαλέκτους, των βορείων καΐ των νοτίων (Τόσκηδων). 

* Κ. Άμάντου: ΟΙ Βόρειοι Γείτονες τής Ελλάδος, έν Άθήναις 1923, 

Ιστορία τοϋ Βυζ. Κράτους, τόμ. Α', εκδοσις Β', σ. 213, έν Άθήναις 1953. 
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Ό άρχιτέκτων του εις μιναρέν μετατραπέντος χτίσματος πυργου της 

'Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης είχεν υπ’ ο-ψιν του παλαιότερον υπόδειγμα η 

επρωτοτΰπησεν ; Ή λΰσις τοϋ προβλήματος τοΰτου ανήκει είς τούς ειδικούς 

τής τέχνης. 
Ό άλλος δ συνήθης μιναρές τής 'Αγίας Σοφίας, δ όποιος ύ^ιούται εις 

τό αντίστοιχον ακρον δεξιόν του ναού, δεν είναι δυνατόν νά εχη κτισθή προ 

του 1669* είναι μεταγενέστερος και δεν γνωρίζομεν περί αυτού τίποτε τό 

συγκεκριμένον. 'Ο ΌίοΗΙ, Ι,ε ΤοιΐΓπε3.α, δαί&άίη, οι όποιοι προσδιώρισαν 

την παλαιάν αποστολήν τού πυργου τής Αγίας Σοφίας, δεν αναφέρουν ποτέ 

ιδρυθη ό συνήθους τΰπου μιναρές, ϊσως διότι δεν ένδιεφέρθησαν νά εξακρι¬ 

βώσουν τούτο, ως μή αφορών εις την μελετην των. Το οτι ο μιναρές ουτος 

ϊστατο και προ τού 1890 δεν σημαίνει δτι ΐστατο και επι τής εποχής τού 

Οΐιειόδοΐιί Οΐι&ΐία- Το πρόβλημα τού ακριβούς έτους τής αΛ-εγέρσεώς του θά 

τό λΰση μόνον ή πληροφορία νέας γραπτής πηγής. 

ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

σταντινούπολις 1870, σελ. 195, 234. ΕΙκόνα τοΰ κωδωνοστασίου - μιναρέ τούτου, βλ. 

είς Δ. Η. ΟΙκονομίδου, 'Ο Πόντος καΐ τά δίκαια τοΰ έν αύτφ Ελληνισμού, 

Άθήναι 1920, σελ. 38, φωτογραφία 4η. 

ΤΗΕ ΤΕΚ.Μ ΗΕΙ/Ι^ΑΟΙΚΟΙ ΙΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ ΤΕΧΤ8 

ΟΕ ΤΗΕ 8ΙΧΤΗ, βΕΥΕΝΤΗ ΑΝΌ ΕΙΟΗΤΗ ΟΕΝΤυχίΕδ 

ΤήεορΙιαηθ5,^α3 Ϊ5 ^νείΐ Ιΐ;ηο\νη, Ιινΐοε υβεκ Πιε ί&τιη ΗβΙΙαάϋωί ίο 
ΓείεΓ ίο ίΗε ίη1ΐ3.1>ίίαηί5 οί \\Ίιαί ρΓε5ΐιηιαΙ)1γ τνάβ ίΐιε ίΐιειηε οί ΗεΙΙαδ ' 
ϊ^ίηΐΆγ, εοιηπιεηίίπβ: οη ίΐιίδ πεε οί ϊΐιε ίεηιι τεπιαΓίτεά: «Αί ίΗε 
δε®·ϊϊΐηιη§· οί ίϊιο εί^ΐιίΐι εεηίιιτγ ^νε ίίπά ίΐιε ηαίΐνε ΟΓεεΙίδ εαΐίειΐ 
ΗβΙΙαάίΙωί )>γ Βγζαηύηβ τνπίετδ ΐμ οτάετ ίο <3ί3ίΐη§·μΪ5ΐι ίΐιειη ίΓοιη ίΐιβ 
μηαεπί ΗεΙΙεπεΒ μπίΐ {γοπι ίΗε Κμιη&ΐοί ογ ΟγεθΙ^β ο£ ίΐιε Κοπιαη 
βπιρίΓε. Τ1ΐ€ \ν0Γ(3 \ν38 Ε εοπίβριρίπομβ παιμε ίοΓ ίΗεηι ε8 ηιεΓε ρτο- 
νίηοίαΐΒ» *. 

ΚΐηίΕγ δ δίΕίεηιεηί ίΐιαί ΗβΙΙαάίΙίοί τνΕ3 α ίεηπ Ρδεά ΐπ ε οοηίβιη- 

ρίϋΟΗβ 3εη5ε νν35 ίΐτδί οΗΕΐΙεηβτεά Β. Βητγ, Ηε τντοίε ΐη 1892 * · 

«ΗάΙαάίΜ ηιεαηΐ ίΐιε ϊπΙίΕΐ^ΐίαπίδ οί ίΐιε ίΗβπιε Ηβ11α8> τνΐιΐοΐι τνμβ 
οπίγ Ε 5ηΐΕΐ1 ΡΕΓΪ οί ΗεΙίΕΒ, είΐΙιεΓ πιοάειη ογ ΕπαειαΙ., Ιί άίά ηοί ίη- 

οΐϋάε ίΐ3€ Ρείοροηπεδρβ τνΙιΐοΗ εοπ3ίΐίηίεά ΕΠοίΠετ ίίιειηε; ίΐιε Ρείο- 

ροίΐηε5ΪΕΐΐ5 τνετε ιιοΐ ΗβΙΙίχάίΗοί. Νογ (ϋ(1 ΐί ΐηεΐμάε ίΗε ννεδίεηι ρΕΓϋ 
οί ΟΓεεοε ηοΓίΙι οί ίΐιε Ϊ5ΐ1ιηιυδ τνΗΐοΗ ίοηηεά ίΐιε ίΐιειιιε οί Νΐοοροΐΐδ. 
ΤΗε ΡΕ55Β§·65 ιη Τ1ι6ορΗεπ63 άο ηοί §^ίν6 ώε 5Η§:1ιί63ί ^Γοηπά £ογ 
5αρρο3ΐη§· εΐίΐιετ ίΙιΕί ίΐιε ννοΓίΙ ΙΐΕά ε ννίόεΓ δΐ^ηϊίΐαΕίΐοη ίΙίΕη ίΐιε 
ίΗεηιε οί Ηε]]Ε5, ογ ίΙιΕί ίΙιεΓο νίΈ5 Εηγί1ιϊη§: οοηίεηιρίιιοιΐ3 Εόοηί ϊί. 
ΗβΙΙαάϋίοΐ, ίοηηεά οη ίΗε επεΙο&Υ οί Α'πηβηίαίοοί αηά Αηαίοΐίΐίοχ, ΙΐΕά 
Ε ριΐΓθΙγ ΕάπιίηΪ3ίΓΕίΐνε, απά ηοί ε πΕίίοπΕί πίΘΕηίη^. ΤΗε ίοΙΗ οί ΐΗε 
ΐΗειηεοί ΗεΙίΕδ οοηΙά ηοί Ηε οΕΐΙεά ΗοΠεπεδ, ΗεοΕηεε ίΗαί ίΕηιοιΐ3 

ΠΕΠιε ΗΕά ΕοςηΐΓβά α ϊΗθοΙο^γΪοεΙ πιεΕηΐπ^; 5ο ίΗεγ τνεΓε ηιθ5ί ίΐΐΐγ 

»ΤΗεορΗ&ηε$, ΟΗΓθπο§Γ&ρΗί&, εάίίεά Ηγ Ο. <3 ε Βοογ, ι {Εεΐοζίε· 
1883), 405 ί 474· « 

^ΟβοΓ^ε Ρίηΐ3.γ, Α Ηίδίοτγ οί Οτεεσε, βάίΐεά Ηγ Η. Ρ Τοζετ 
I (ΟχίοΓά ι8γγ), 405. ’ 

Τ Β. ΒπΓγ, ΤΗε Ηεΐΐ^άΐΐιοϊ (ΤΙιε Επ^ΙϊβΗ Ηίδΐοηε&Ι Ρενΐετν, ιγ 1892 
8ο-8ι). Βατγ Η&ά εχρΓεδδεά 5ΐιδ3ίΕηΙί&1Ιγ ίΗε νίετν ίΗτεε γε&Γ8 εαΠίετ’ 

δεε 1ιΐ3 Ηΐ5ΐθΓγ οί ίΗε Εαίετ Εοπταη ΕηιρΐΓε ίτοπα ΑγοεΛηβ ίο Ιτεπε (Εοηάοπ 
1889), 2, 437 ί· 

/ 
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ο&ΙΙθά ΗβΙΙαάίΙίΟί β,ηά ίΐιιΐδ ΐ3Γου§1ι{: ιπίο Ηηε \νΐ1:1ι 1:1ι61γ ίβΐΐο^’ 8ι1ι)^0^ι:δ 

ο£ 11ΐ6 Αη&ΙοΙίο ΆΏά Αηηεηίαο Λειπεε». 

Τΐι^ί ΒιΐΓγ Λναδ Γί§·1ιΙ; ίη άειι^ίπ^· &ηγ οοηΐβιηρίιιουδ δεηδε ίο ίΐιε 

ίετιη ΗβΙΙαάϋίοί ίΚειε ο&η Ι^ε ηο άοιιΙ)ί ΤΙιε οΙ)δ6Γν3.ίίοη οί Βεεδ 

ΐ1ΐ3ί ΒγζΕπίΐηε \νπίεΓδ ο£ίεη τείεΓΓεά ίο ίΐιε ίη1ΐ3.1)ίί3ηίδ οί Οτεεεε 

ρΓορεΓ \νΐί1ι οοηΐειηρΐ Ηε3 ηο ί)03Γίη§· οη ϊΗε Ιεηη ΗβΙΙαάΐΙζοΐ, £ογ ίΐιε 

ίεχΙδ νρ-ΗίαΙι 1ιε ηδεη ίο δπρροΓί Ιιίδ ορίπίοη ειηρίογ ίΐιε ίεηη ΗεΙΙεηβδ 

Εηά ηοί ΗβΙΙαάίΙίΟί \ Ιί οαη Ι^ε αηεδίίοηεά, 1ιο\νενεΓ, ίί Βαιγ \ναδ τί^Ηί 

ίη άεηγίη^ ί1ΐ3.ί ίΐιε Ρείοροηηεδί^ηδ \ν6Γ6 ΗβΙΙαάϋζοί αηά ίη ηιαΐη- 

ί^ίηΐηδ^ ί1ΐ3ί ΗβΙΙαάΐΙζοί ν/Ά5 «ίοΓπιεά οη ίΗε οί Α^ηιβη^α1^ο^ 

αηά ΑηαΙοΙίΙζΟί». 
Βεεδ 1ΐ33 οΙ^δεΓνεά ί1ΐ3ί ΗβΙΙαάυίοί οδπιε ίο 1>ε ηδεά ίο τείεΓ ίο ίΐιε 

ίη1ι&1)ίί&ηίδ οί ίΗε ίΗειηε ΗεΙΙαδ Επά ίη §·εηεΓΕΐ ίο ίίιοδε οί ίΐιε οοηπίΓγ 
δοηϊΐι οί Οΐγπιριίδ, εδρεείβΗγ οί ίΐιε Ρείοροηπεδπδ, ΙιεοΕίίδε ίΐιε ίεηη 
Ηεΐΐεηεδ 1ΐ3ά Ι^εεοπιε δγηοηγηιοηδ ■«^ίΐΐι Ιΐιε ίεΓπι ρΕ^Εηδ ·. ΤΙιΕί ίίιίδ 
^νΕδ ΐΐιε γοεΙ ΓΟΕδοη £ογ ίΐιε ηδε οί Η&ΙΙαάϋίΟΐ Ηαά Είδο Ι^εεπ εχρΓβδδεθ, 

δοιηε γεΕΓδ οεγΗογ, Ι^γ Ν. Ο. ΡοΙίίεδ. ΡοΙίίεδ -ννΓοίε ίη 1901 * ·. «Αηά 
ίί 1ΐΕρρεη6<1 άιιπη§: Ιΐιε οΕτΙγ γεΕΓδ οί ίΗε ρΓενΕΐεηοε οί ΟΗπδίίΕπίΙγ ίη 
ίΐιβ ειηρίΓε, ·\ν1ιεη ϊΐιβ ΠΕΠιε οί ΐΗε Κ,οπίΕηδ ΙΐΕά ηοί γεί δρΓεΕά Εδ επ 
είΐιηίο οί ίΐιε 8ΐιί33εο£5 οί ίΐιε ηε-ννίγ ίοΓΗίεά ΕΕδίβΓΠ ΚοπίΕη επιρίΓε, 
ίΙιΕί ίΙιεΓε ΓεΐαΓπεά ίπΐο οοπητιοη αδε οΐά Εηά ίθΓ§Όίίεη πΕίίοπΕί πΕΠίεβ 
οί ΐΐιε ΟΓεεΙζδ. ΙϊεηοείοΓίίι ρεΓίίΕρδ οηε ΟΕΐΙεά Ηβιιαά^ί^ο^, ΐ.β., Βγ επ 
Ερρείαίίνε λνε ίίηά ίη ίΐιβ ρΙιίΙοδορίιεΓ ΧεηορΙίΕηεδ οί ίΗε δίχίΐι 
οεηίιΐΓγ Β. 0., ΐΐιε ίηΙίΕΗϊΕηίδ οί Οί^εοε ρΓορβΓ». Βαί άεδρίΐε ίΐιε 
ορίηίοη οί ίΐιεδε ίγτο Οιβείε δοΙιοΐΕΓδ, ίί ίδ ίΐιε νί6\ν οί Βαίγ ίΙιΕί ΙιΕδ 
^εηεΓΕίΙγ ρΓενΕΐΙεά. Τίιε ΡΓεηοΙιπίΕη Α. Βοη, ίοΓ ίηδίΕπεε, ίΐΕδ >νΓίίίεη 
Γεοεηίΐγ ^: «Ιη οιιγ ορίηίοη ίΐιε νείγ ηεε οί ,ίΐιε ίεΓπι "ΕλλαδιχοΙ ίδ οΙιε- 

« Βιαί οηβ πιπγ κΙίΠ Γεαά ίΐιε ίο11ο\νίη§: ίη ίΐιε Εηοίο1ορε<3ί3 ΙίΕΐίαπα, 

(1933)» 900 : Νε§:1ί βΟΓΪϊΐΟΓί ΐ3Ϊζ&ηίίηϊ ςηεδΐο ροροίο, ά ρ3ΓίίΓβ όηΐ δεε. VIII, έ 
ίηάίε&ΐο εοΐ ηοηιε άί ΗβΙΙαάίΙίοί ρει άίδίΐη^ϊΐεΓίο ίΕπΙο άββΐί ΕπΙίεϋ ΕΠβηί 
ςιιΕπίο άΕΐ Άο^ηαϊοί (Κοπιεί), οίνε (Ιαί Οι-εοϊ άεΙΓάιπρεΓΟ; ε ί1 ηοπιε πνενη πη 

δεηδο άίδρΓε^ΪΕίίνο. 

»Νί1ίθδ Α. Βεεδ, Ηεΐΐαάίΐεοΐ (λΥίεηεΓ δίηάΐεη, Ζείίδοΐιηίΐ ίΰΓ ΙίίΕδδί- 

δοίιε Ρΐιί1ο1ο§·ΐβ, ^ο, νΐειιη& Ι9ΐ9> 169-171)· 

^ Βεεδ, Έλλαδικοί, ίη Έλευθερουδάκη Έγκυκλοπαιδ. Λεξικόν,^ (1929)» 292· 

Ν. Ο. Ρ ο 1 ΐ 1 ε δ, "Ελληνες ή Ρωμαίοι, ΐπ Λαογραφικά Σύμμεικτα, ι (1920), 

124- Τΐιίδ &Γίίε1θ ίΪΓδΙ Ερρβ&Γεά ΐη 1901. Ιί νν&δ ε&Πεά ίο πιγ Είίβηίίοη ί)γ 
ΟεοΓ^ε δοηΐβδ ννΐιο, ίη πιγ ορίηίοη, ίδ ί&δί 1)βοοηιίη§: ά ΙίΓδΙ-ΓΕίε δοΙιρίΕΓ. 

® Α. Βοη, Χε Ρέίοροπηέδε Βγζ&ηΐίη ίηδς^η’επ 1204 (Ρ3ηδ 1951)» Ρ· 

38, π. 2. * . 
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ΓΕείετίδίίο-: ίηύεεά, ίί ίί ΕίΓεαάγ εχίδϊδ ίη Επίίς[ηίίγ..., ίΐ ΕρρεΕΓδ ΙιεΓθ 
ίη οΓάεΓ ίο Ενοίά εοηίηδίη§· ίΗε ΗεΙΙεπεδ ίη §:0ηεΓΕΐ -νΐ'ίίΐι ίΗε ίπΙίΕΗί- 
Ιαηίδ οί ΗεΙίΕβ ίΕ^εη ίη ίίδ ηΕΓΓθ\ν δεπεε; εςηίνΕΐεηί, ίοΓ ίηδίΕηοε, 
νιήίΐι ΆρμενιακοΙ ογ ^Ανατολικοί, ίί ΙιΕδ ίΗε νΕίηε, Εί ΙεΕδί ίοΓ ίΗε δεηδε, 
οί ΕΠ ΕάηιίηίδίΓΕίίνε ηεο1ο§·ίδηι. Ιη οητ ορίπίοη οηε ΗΕδ \νΓοη§^1γ 
εχρίΕίπεύ ίΗε ηβε οί ίΗε ίεΓηι Ηγ ίΗε άεδίΓε ίο (ϋδίίπβ-ηίδΐι ίτοηι ίΗε 
ίΓπε ΟΓεεΗδ οί ίοηηεΓ ίίηιεδ ίΗε ηε\ν ρορηίΕίίοη δίΓοη§·1γ πιίχεά Εδ ίΗε 
τεδαΐί οί ίΗε ίπνΕδίοηδ, ογ Ηγ ίΗε οΕΓε ίο Ενοίά ίΗε η^πιε οί "Ελληνες 
οοπδίάεΓεά Εδ ε δγηοπγηιε οί ρΕβΈηδ, ε πδε χνΗΐοΗ ίί πίΕγ δοπιείίπιεδ 
ΗΕνε». ΜοΓε τεοεπίΐγ δίίΐΐ ΟδίΓΟβΌΓδΗγ Ηαδ ^Γίίίεη ': «ΟοηίΓΕΓγ ίο 
ΡίηίΕγ, νι^Ηο \νΕ$ οί ίΗε ορίηίοη ίΙίΕί ίΗίδ πΕίπε [ΗβΙΙαάίΙϋοί] δΟΓνεά ίη 
ίΗε Μίάιϋε Α§·ε8 ίο άοδίβΉΕίε ίΗε πΕίίνεδ οί Ο-Γεεεε ίη οηίεΓ ίο άίδίίπ- 

8:ιιίδ1ι ίΗεηι ίΓοηι ίΗε Επείεηί ΗεΙΙεηεδ Επά ίΗε Κ,οηίΕίοί οί ίΗε τεδί οί 
ίΗε Βγζαηίίηε ΕπιρίΓε Εηά ίο τείοΓ ίο ίΗεηι -ννίίΗ ε οβΓίΕΐη εοπίεηιρί 
Εδ ρΓονίηοίΕΐδ, Βπγυ άεπιοηδίΓΕίεά ΗΓΐΒίΕπίγ ηοί οπίγ ίΗαί ίί άίά ηοί 
ενεπ ΓείεΓ ίο ίΐιε πΕίίνεδ οί ε11 οί ΟΓεεεε, Ηηί ίΠΕί ίί άεδί^ηαίεά 
εχοΐιΐδίνβΐγ ίΗε ίηΙίΕΗίίΕπίδ οί ίΗε ίΠεπιε οί ΗεΙίΕδ \νΗίε1ι, Εδ ΒπΓγ 
δρεοίίίοΕίΙγ εηιρΗΕδίζεδ, οοηδίδΐδ 'οηΐγ οί ε δηίΕΐΙ ρπΓί οί ΟΓεεεε, 

\νΗείΗεΓ πιοάεΓΠ ογ Επείεπί’. Έλλαδικοί ίδ ηοί ε πεϊιοιιεΙ οοηοερί Ηηί 
Ε πιίΙίίΕΓγ Εηά ΕάιηίηίδίΓΕίίνε οηε. }ιΐ8ί Εδ ίΗε δοΙάίεΓδ Εηά ΐΕίεΓ ενεη 
ίΗε ίηΙίΕΗίίΕπίδ οί ίΗε ίΗειπεδ ΑΓπιεηίΕΗοη Εηά ΑηΕίοΗΗοη ίη ΑδΪΕ 
ΜίηοΓ -ννβΓβ ΟΕΐΙεά ^ΛρμενιακοΙ ογ Ανατολικοί δο ίΗε δοΙάίεΓδ αηά ΐΕίεΓ 
ενεη ΐΗε ίηΗΕΗίΐΕηΙδ οί ίΗε πιίΙίίΕΓγ ίΗειηε οί ΗοΠαδ -ννεΓε εαΐΐεά Έλ- 
λαδικοί. Α11 ίΗίδ ίδ ιιηάουΗίεάΙγ νεΓγ οοΓΓεοί...» 

Αη εχΕπαίπΕίίοη οί ίΗε δοιίΓοεδ, Ηο^νενε^, δΗο\νδ ίΙίΕί Βεεδ Εηά 
ΡοΙίίεδ ΕΓε οΙοδεΓ ίο ίΗε ΙηιίΗ ιΗΕη είίΙιεΓ Βπγυ ογ ίΗοδε ·ννΗο ΙΐΕνβ 
ΕοεερΙεά Ηίδ νίεννδ. ΤΗε ίεΓπι Ηβΐΐαάϋίοι, Ηεδίάεδ ίΗε ί\νο τείεΓεηεεδ 
ίπ ΤΗεορΗΕπεδ \^ΉίεΗ ΙιΕνε αΠεΕάγ Ηεεη οίίεά, ίδ πιεί ^ΛάίΗ δίχ ίίηιεδ 
ίη ίΗε δοπΓοεδ οί ίΗε δίχίΗ Επά δενεηίΗ εεηίιιΓίεδ: ίτγίεε ίη ΟοδΠΙΕδ 
Ιηάίοορίεπδίεδ: ίΙίΓεε ίίηιεδ ίη ΜεΙεΙεβ Επά οηοε ίη Ι\ι^. ΟΚνοηίοοη 
ΡαβοΗαΙβ. ΤΗε ίεηη ίδ εΙβο υδεά ίη ίΗε 8ΰΗρίονβ8 Οηρίηκ,Μ Οοηείαη^ 

ίίηοροΗίαηαηιηι ίπ εοηπεείίοπ \νίίΗ ε ρΓΕΟίίεε, ηο άοπΗί 1θ§·εηάΕΓγ, 
\\'ΗίεΗ ίδ δΕίά ίο ΗΕνε Ηε§τηπ ίη ΐΠεΤεί^^η οί ΟοπδίΕπίΐηε ίΗε ΟΓβΕί Επά 
ίο Ηευθ εηάεά ίπ ίΗαϊ οί ^ηδ£^η II. 

* Ο. ΟδΐΓΟβΟΓδΙ^γ, Ροδί&ηαΗ Τ0ΐηΕ ΗεΙδΓΐή ί Ρβίοροηεζ (Ιζ ΖΗοΓπίΗΕ 

Κ,αάονΕ XXI, νίζ3.ηΐοΙοδΙζο§ ΙπδΙίΙυίβ 3&η Κη]. ι, ΒεΙ^Γ&άε 1952, 66 ί. I άο 

ηοί Γεαά ΒεΓΗίΕπ,-1)ΐιΐ I \ν&5 &ί)1ε ίο οοπδηΐΐ Ιΐαίδ -ννοΓίί ίη & ίΓαπδΙαίίοη λνΙιίοΙι 

ΜΐοΙίΕεΙ ΡείΓονίοΗ, ε ί)Γί11ί&ηί γοηπ^ δοΙιοΙ&Γ, ηο·«' &ί ΙΙιε ΧΙπίνεΓδΗγ οί λΥίδ- 

οοπδίη, ηΐΕάε ίοΓ πιε. 
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Νο\ν ίο εχαιηΐηε ώεδε ΓείεΓεπεεδ. ΤΗε 1:\νο ΐη 0οειη&5 &Γ0 ίοο 
ξοηοιαΐ 3η<3 35 ά εοπδεςιιεηεε γίεΙά πο ρΓεαίδε ίηίοπηαΐίοή. Ιη ώε 
οηε ρΐ^εε ' Ηε Ιεΐΐδ ιΐ5 ΐΗαί; ίΐιε ΙοηίΕΐΐδ απά ίΐΐθ ΗβΙΙαάίίζοί \νεΓ0 3πιοηβ· 

ίΗε άεδοεηάΒπΙδ ο£ ΙαρΗεΙ; ΐη ίΐιε οΙΙιεΓ % 1ιθ ΓηεηΙΐοηε ίΐιε ΗβΙΙαάϋζοί 
3πιοη§· 3 πηπιΙ^εΓ οί ρεορΙεδ \^Ίιο αεοερίεά ΟΙΐΓΐδίίηηΐΐγ. ΤΗε : πιοδί 
ί;Ιΐ3ί οηε εαη ΐπίεΓ £γοπι ίΐιεδβ ΒίαΙεπιεπΙδ Ϊ5 ίΐιαί Ιΐιε ΗβΙΙαάϊΙζοϊ ΐρετε 
Ιΐιε ΐπΙιαΙίίΐΐΗηΙδ οί ΐΐιε ΟΓεεΙί ΐη ^εηοΓαΙ. Μαΐαΐαδ 13 ιηηεΐι πιοΓε 
ρΓεεΪ5ε. «Αε^-εαίεαδ», 1ιε '«^π{;θ8Ϊιι οηε ρΐ^εε, «\ν38 ΐΗε ίΐΓβί Ηη§^ οί Ιΐιε 
δΐογοηΐ&πβ -ννΐιο ΕΓε ηο·^ εηΐΐεά ΗβΙΙαάΐίίοΐ«». Αηθ εΙεεινΠεΓε: «Ρείορβ, 

£γοπί λνΙιοηι ίΐιε ΗβΙΙαάίΙζοί ε^ηιε Ιο ίιε εαΐΐεά ΡεΙοροπηεΒίΕηβ, ηιίεά ίοΓ 
ίΐΊΐΓίγ-Ι^νο γε3Γ5 ΡΐπΕίΙγ ιΗογο Ϊ3 ίΐιο ΓβίεΓεηεε Ιο Α1:1ιθπηΪ5. ΐΡε 
ίηίηΓε Επάοεΐα Άπά \νΐίε οί Τΐιεοάοδΐτΐδ II. 5ΐιε Ϊ5 εαΐϊεά Ι.οί;1ι ΗβΙΙα- 

άΐίίβ 311(3 ΗεΙΙεηε ; ΗβΙΙαάϋίβ ίιεεΕαδε δΐιε \ν3δ 3π ΐηΙίΕΡΐΐΕπί οί ΟΓεεεε ®; 

Ηεΐΐεηε ΐιεοΕηδε δΐιε Λναδ 3 ρ3§τ3η νί^ε ίίπ(3 Ιιΐιε 53ηιε ρΓθοΐδεηεδδ !η 
ίΚε Οΐιτοηχοοη ΡαΒοΙχαΙβ. ΤΙιε τείειεποε Ιιετε Ϊ5 3Ϊ50 Ιο ΑίΙιεηΕΪδ. Αδ 
ΐη ΜεΙεΙεβ, δίιε Ϊ5 ε3ΐ1ε(Ι ΗβΙΙαάχΙιβ Βεοααδε δΐιε 03πιε Γγοπι ΟΓεεεε 3ηά 
ΗβΙΙβχχχΒ 130031156 δίιε ιν35 3 ρ3§:3η Τίιε ΓείεΓεπεε ΐη ίΐιε 8θ'ΐρΙον68 

ΟΗρίηηπι ΟοηΒίωχΗηοροΙϋαηατηχχχ Ϊ5 ΐο Αίΐιεηΐβη, ΤίιεΙ>3η αη(3 ΗβΙΙα- 

άχίίοί ρΙιΐ1θ5ορ1ιεΓ5. Τΐιεδε ρΙιΐΙοδορΗεΓδ, «'ε 3Γε ΙοΜ, ηδεά Ιο πιουηΐ: 3 

νΕηΙίεά ροΓίΐεο ν/ΚίεΙι 0οη3ί3ηίΐηε Ιΐιε Ογ63Ε 1ι3<3 ΙιαΐΐΕ &ηά ΐΙιεΓε υΓ^εά 
■ννΐίΐι ίΐιε ΟοηδίΕηΕΐποροΙΐίαηδ. ϋρ Εο ίΗε Γεΐ§:η οί ]ϋ5ίΐπ II Ιΐιε^ ινεΓο 
3ΐλν3γ5 νΐεΐοποιίδ, ΐ3αΕ ΐη Εΐΐ3ί Γεΐ§:η Ε1ι6>γ -ϊνετε άείεαίεά αη<3 αβ 3 εοη- 

Βεςίαεηεε 06356(3 ΐο οοιηε ^ Αβ Εΐιε ΗβΙΙαάΐΙωΐ Ιιετε εγο άΪ5ίΐπ2υΪ3ΐΐ6(3 

* 008Π133 Ιη<3Ϊ0θρΐ638ΐ6 8, Τθρθ£Γ&ρ1ΐί3 ΟΒηδΙίΕΙΙΕ, Μ ί ί π 6, Ρ3· 
ίΓοΙο^ία Ογ£603, 88 (Ρ&πδ ι86ο), 85, \ν ί π 8 ί β (31 ’ .«5 ε^ίΐΐοη, ρ. 6ι. 

® Ιί>ίά., 169. "νν ί η δ ί β (1 ΐ ’ δ βάίίίοη, ρ. 119. 

'ΙοΗιι Μ31εΙ3 5, ΟΙίΓοηοβτ&ρΙιίΕ (Βοηη 1831), 68: ιών δε ΣικνωνΙων 
τών νυνί λεγομένων ΈλΛαδικών έβααίλευσε πρώτος ό Αίγιαλεύς. 

* Ι1)ϋ., 84: έβααίλ^ναεν ά Πελοψ έτη λ,β', έζ οί και ΙΙελοποννήαιοτ έκλΐ]θ·ηοαν 
οί Έλλαδικοί. 

^ ΙΙΐΐά., 353= Έλλαδίκήν, δνόματι Άΰηναίδα, την και Ευδοκίαν μετακλη^εΧααν. 
ΑΙδο οη ρ. 354- 

® Ιί)ίά., 355· 'Έλλ.ην, και μετονομάσας αυτήν Ευδοκίαν, ελαβεν αυτήν εις 
γυναίκα. 

^ ΟΙίΓΟπίοοίι Ρ38θΙΐ3ΐ6 (Βοππ 1832), I, 57^ · Έλλαδικην, δνόματι "Α·&·ηναΐδα, 
ΑΙδΟ οη ρρ. 577 ■ 578· Απά οη ρ. 57^· *^Αι κρατήοας αυτήν εποίηοε γ^ριοτιανην, ην 
γαρ "Ελληνίς, και μετωνόμασεν αυτήν Ευδοκίαν. 

® 8εΓίρί:οΓ68 Οπ^ίπηιη 0οη8ΐ3ηίίηοροΙΐί&π3ηιπι, εάίίβΰ Βγ Τ. Ρτε^ετ, 
2 (Ι,εϊρζί^ 1907)1 229: Τον δε λιμένα Σοφίας ό αυτός εκτιοεν Ιουστίνος είς ηρόσωπόν 
τής γυναίκας αυτοϋ Σοφίας, προ δε τον κτίααι τον λιμένα νηήρχεν στοά καμα^ειδής, ήν 
εκτιοεν ό μέγας Κωνσταντίνος, και άνήργοντο οί φιλόσοφοι οί δνσικοΐ Θηβαίοι τε και 

ΤΗε ΤθΓΐη ΗβΙΙαάίΙίοί ίη Βγζ&αίίηε ΤοχΙδ 619 

ίΓοπι ίίιε ΤΗε1ΐ3η8 3η(3 ίΗε Αΐ1ιεπΪ3Π5, Εΐιεγ 3Γ6 ρΓθΙ>3ΐ)1γ Ρείοροη- 

ηεδίαηδ 

ΤΙιεδε 3Γε ίΐιε ΓείοΓεηεεδ οη \ν1ιΐε1ι 3ηγ ΐηίεΓρΓεί3ίΐοη οί ίΐιε Εειπι 

Η&ϊΐαάίΐίοί ν^ϋΐ ΙιΕνε ΐο Ι^ε ΙίΕδείΙ. Ιί ίΐιεγ ΐηάΐοΕίε 3πγίΐ2Ϊη£·, ίίιεγ 

ΐηίΙΐοΕίε ί1ΐ3ΐ Ιίιίδ ίεηη, 3ίΓ63(3γ Ιεποινπ ΐη Εηίιςηΐΐγ \ ΟΕΠίε 1>3ε]£ ΐηίο 

1136 ΐη Είιε εηΓίγ 06πΐιΐΓΪ65 οί ΐΡε Εεϊογ Ε.οπι3π ΕπιρίΓε, 1οη§: Ι)6£ογ6 

ΐ1ΐ6 ΟΓΟΕΐΐοη οί ΐ1ΐ6 ΐΐιειηε οί Ηε1ΐ35 35 3η 3ρρεΐ3ίίνε ίοΓ ί1ΐ6 Ϊη1ΐ3ΐ)ίί3ηΐ5 

οί θΓ66εε, ΐηεΙικίΐηβ:, οί εοηίδε, ΐίιε Ρείοροηπεδίΐδ. Ιί θ3ΐηε ίο Ρο δο 

1186ά 1)0031156 ί1ΐ6 Π10Γ6 α5η3ΐ Ϊ6ΓΠ1 \νΙιΐο1ι 56Γνε{3 ίοΓ ί1ΐΪ5 ρΐ:Γρ056, ί1ΐ3ί 

οί Ηεΐΐεηοδ, 1ΐ3(3 Εδδΐιιηεά 3 ίΙιεοΙοβ-ΐοαΙ οοηηοί3ίΐοη, ΐί 1ΐ3(3 Ι)6θοηιε 

δγηοηγπιοιίδ γήίΐι ρ3§3η5. Τίιΐδ ΐδ ο1ε3Γΐγ δΐιοινη Ιιγ ίΐιε τείεΓεποεδ ΐη 

Μ3ί3ΐ3δ 3πά ίπ ί1ΐ6 Οινοηίΰοη ΡαβοΚαΙβ ινίιεη Αί1ΐ6η3Ϊ5 ΐδ 03ΐΙεά Ι)οί1ι 

ΗβΙΙα ΗΙίβ Άηά ΗβΙίβηΐΒ, .ΗβΙΙαάΐΙίβ ^εοαιίδε δΗε '\ν35 3η ΐη1ΐ3Ηί3ηί οί 

θΓ6β06, ΗβΙΐ6ηΐ8 ί)603ί156 δ1ΐ6 \ν35 3 ρ3§·3η. Ιί ίοΠοίνδ, ί1ΐ6ΓείθΓ6, ίΙΐ3ί 

ιίιε Γ6νΐν3ΐ οί ίΐιε ιίδε οί ΗβΙΙαάίϊωί Ι^γ ίΐιε Βγζ3ηίίπ65 Ιιαά ποί1ιίπ§· ίο 

(3ο ννήΐΐι ί1ΐ6 θΓ63ίίοη οί ί1ΐ6 ίίιει-ηε οί ΗεΙίΗδ Άηά Βιιγ>^ ο,ηά ίΐιοδε ινίιο 

Εοοερί Ηίδ νΐ6\\’δ 3Γ6 ντοπ^' \ιΊί6π ί1ΐ6γ 53γ ί1ΐ3ί «ΗβΙΙαάχΙωχ, ίοπηοά 

οη ί1ΐ6 3Π3ΐο§:γ οί ΑηηδηίαΙωί 3ηά ΑχχαίοΗΙίοχ, 1ΐ3ά 3 ρυΓεΙγ 3άιηΐπΐ· 

δίΓΕίινε, 3ηά ηοί 3 η3ίίοπ3ΐ Ηΐεαπίπ^·». Ιί 1ΐ3(3, οί οοιίΓδε, 3 η3£ίοη3ΐ 

ηΐ63ηΐη§:, 3ΐΙΐΊου§·1ι ινίΐΐι ί1ΐ6 0Γ63£ΐοη"6£ ίΐιε ίΐαειηε οί ΗεΙΙαδ ΐί 03ηΐ6 

ίο Βε Γε5ΐΓίοίε(3 ίο ίΒε ΐη1ΐ3Βΐΐ3ηίδ οί ίΗαί ΐΙιεπιε. 

Ιί δΐιοιιΐά Βε αΙδο ηοίε(3 ρ6Γΐΐ3ρ8 ίΒ3ί ίΒε ίεΓπι Ηεΐΐεηεδ, άεδρΐίε 

ΐΗε ΐΒ6θ1ο§·ΐθ3ΐ οοηποΐΕίΐοη \ν}ιΐο1ι ΐί 3δδΐιηιεά, οοηίΐηηεά ίο Βε ιΐδεά ίο 

ΓείεΓ ίο Οίεείζδ ΐη ίΐιε η3ίίοη3ΐ δεηδε. ΡΓοοορίιΐδ, £ογ ΐη8ί3ηθ6, αδεδ 

ΐΒε ί€Γηι ΐη Ιΐιΐδ δεηδε ΐη δενεΓ3ΐ ρΐ3065 "; ΐί \ν33 ΐη ίΒε δοίίΓοε ινΒεηοε 

(3εηνε ΒοΙΒ ίΗε ΟΗχ'οηχΰΙβ ο( Μοηβηιναεία 3ηά ίΐιε δοΒοΙΐηπι οί Αιβ- 

1]ΐ35*; 3ηά ΐί 3ρρ63Γδ ΐπ ί1ΐ6 ΜιταοχΙα ΒοχηοΗ Ώ&ηχΦηΚ ΤΒε ίεΓπι, 

Άδηναΐοι καί Έλ,λ.αδικοί καί όιε/.έγοντο έκεισε μετά τών Κωι·στανηνονποληών. καί όιήρ- 

κεσε ζοντο μέχρι Ιουστίνου καί πάντοτε ενικών οί δνσικοί. επί δέ Ιουστίνον ήττηϋέντες 
ουδέποτε άνήλ.&ον μέχρι τής σήμερον. 

* Οί. ^'αI^^1δ Ιύίΐι πθΓ, ΗθΙΙεη ηη(3 Β3ΓΒ&Γ6η, Αηδ άοΓ ΟβδοΗίοΙιΐε 
<ΐ€3 Ν&ίΐοη&ΙΒενίΓηδδίδεΐηδ (Ι/εΐρζί& 1923)1 ιΐ4· 

* 1ΛΓ. ΟΐίΙεηΙιβΓΚι ΕΐΗηΐΙίη αηά Υβην&ηάεδ (Κεπαεδ, 411 1906, 

209 ί·)· 

® ΡοΓ ΐπδίΕΠοε, Βε Βείΐο ρεΓδίοο, II, 4ι ιο-ιι; Βε Βείΐο §;οί1ιΐοο, I, 15, 

24; Αηεο(3οί3, XXVI, 3θ“3ΐ· I ^5ε(3 Η3ηΓ5’·’5 εάΐΐϊοη. 
* Ρ. 01ΐ3Γ&ηΪ8, Τίιε οΙίΓΟπίοΙβ οί Μοηεηιν3δΐ& &η<3 ίΗε (^τιεδίίοπ οί ίΗε 

δίΕνοηΐο δείΙΙεηιεηίδ ίη ΟΓεεεε' (ΒηπιΗδΓίοη Ο&Ηδ Ραρεπδ, 5· ΐ95°ι 147· 152)· 

® 8. Βειαεΐπί Μ&ΓίγΓΪδ Αεί», Μί^ηε, Ρ&ίΓθ1ο§:ί& Ογ«03, ιι6 (ΡεγΙβ 

1864), 1293· 
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Ηο-ννενεΓ, ίοιιικί ί{;3 Λνίάεεί: ιΐδ€ ε εγηοηγηι οί (Ενα^τιιΐδ ' 

οα1ΐ5 ενεπ Ι:1ιε βαΓαεεηεΒ Ηεΐΐεηβδ) αηά ίοΓ ιΙιιη ΓβΕδοη ΐί: ϊ)€0Εΐηε 

ηεεεδΚΕΓγ ίο £ΐηά οίΙΐθΓ ίεηΐΐδ ίο ί1ε5Ϊ§·ηΕίε ίΐιε ΐηΙιΕίιίίαηίδ οί ΟΓεεοε. 

Οηε οί ίΐιεεε ίεηηδ λ\'α5 ΗβΙΙαάϋωί, ΕηοίΙιεΓ \νΕ5 Ο^^αιΙίοΐ % αΐίΐιοη^ΐι 
ίΗε ΐΕίίεΓ λΥΕδ εοπίθίΐιηοδ υδβίΐ ίη ε ρε]ιΐΓΕίΐνε δεπεε *. 

ΡΕΤΕΚ 0ΗΑΕΑΝΙ8 

* Εν&^Γίιΐδ, ΗίδΙοπΕ Εοοΐ68ΐ&δίίθ3, εάίίβά ίιγ ^08^ρ11 Βίάβζ Επά 
Εεοπ Ρ&ΓιηεπίίεΓ (Εοπάοπ 1898), 238. 

* Οί. Ρ ο Η ί 6 δ, ορ. εΐΐ., 125- Εεδρίίβ ιηγ βίίοΓίδ I \νΕδ ηοΐ αΜε ίο ρΓΟ- 

ΟΕΓε ί1ΐ6 ^νοΓίί οί Β. Α. Μ γδίΕΐίίάεδ, ΑΙ λέξεις "Ελλην, Γραικός (Γροικύ-- 
λος), Ρωμαίος (Γραικορρωμαΐος), Βυζαντινός είο. (ΤϋΤοίη^επ 1920). 

3 ΡοΓ ίηδίΕηοε, ΡΓοοορίηδ, ΑηεοαοΐΕ, XXIV, 7. 

Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 

Προς εξακρίβωσιν της υφιστάμενης σχέσεως μεταξύ της πολιτειολογίας 

και τής πολιτικής άφ' ενός και τής ιστορίας άφ’ ετέρου είναι ανάγκη νά 

κα-θορισθή προηγουμένως τό περιεχόμενον, ή αποστολή και ή μέθοδος τής 
έρεΰνης των επιστημών τούτων. 

Έφ’ όσον ή πολιτειολογία ως υποκείμενον τής έρεΰνης της έχει την 

σπουδαιοτάτην Ικ των κοινωνικών όργανώσεων, τό κράτος, θεωροΰμενον ώς 

κοινωνικόν φαινόμενον καΐ ώς νομικόν θεσμόν, ή, κατά τόν ΟεοΓβ· ^ε1I^ηε^1ζ, 

«την γνώσιν τής Ιμφανίσεως του κράτους κατά πάσας τάς διευθύνσεις τής 

ύπάρξεώς του» δυο είναι τά μέρη, εΐς τά όποια άναλΰεται, ή κοινωνική 

πολιτειολογία και ή νομική πολιτειολογία. Τά δΰο ταΰτα μέρη, είς τά όποια 

άνα?ν.ΰεται ή πολιτειολογία, αν καΐ συνδέονται έσωτερικώς, άντιδιαστέλλονται 

ά?ιλήλων ώς προς τό περιεχόμενον καΐ την χρησιμοποιουμένην μέθοδον : Τό 

πρώτον έρευνά τό πραγματικόν είναι, τά άντικειμενικώς συμβαίνοντα εν τή 

ζωή των κρατών, ώς λ.χ. τοΰς ορούς τής γενέσεως, τής άκμής και τής 

παρακμής, τούς σκοπούς, τά γνωρίσματα ^ έδαφος, λαός, δΰναμις — τάς 

μορφάς, ύφ* δς εμφανίζεται, τήν Ιπίδρασιν, τήν όποιαν άσκεΐ έπΙ τάς άλλας 

Ικδηλώσεις τού πολιτισμού κλπ., χρησιμοποιεί δέ τήν μέθοδον των κοινωνι¬ 

κών επιστημών, αϊτινες άνάγονται είς νόμους — υπό τούς νόμους νοουμένης 

τής συμπεριλήτ^ίβως σειράς γεγονότων, περί τής επαναλήψεως τών όποίων 

πιστοποιεί ή πείρα. Τό δέ δεύτερον μέρος Ιρευν§ τήν νομικήν φΰσιν τού 

κράτους καΐ έχει περιεχόμενον τούς εν τφ πραγματικφ είναι τού κράτους 

έκφραζομένους νομικούς κανόνας τού δέοντος γενέσθαι, οίτινες, επειδή είναι 

εν Ισχΰϊ καί παρ’ αυτούς υπάρχει ή έγγΰησις περί τής έκτελέσεώς των, μετέ¬ 

χουν πλήν τού δέοντος γενέσθαι καΐ τού είναι, χρησιμοποιεί δέ τήν μέθοδον 

τών νομικών επιστημών, αίτινες καθορίζουν τούς κανόνας τού δέοντος γενέ¬ 

σθαι, οϊτινες πραγματοποιούνται διά τών ανθρωπίνων σκέψεων και ενεργειών. 

'Η δε πολιτική είναι ή επιστήμη, ή κατ’ άλλους ή επιστήμη καΐ ή 

τέχνη συγχρόνως, ήτις άσχολεΐται με τήν όργάνωσιν καΐ τήν διακυβέρνησιν 

τού κράτους ώς προς τάς έσωτερικάς καΐ τάς εξωτερικός υποθέσεις του, ή, 

' θ€θΓΕ ΑΙΙ^θπιεΐηε 8ίΕΕίδ1ε1ιι·ε, ΒεΓίΐη 1921, σελ. 9. 


